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De winter is in aanloop en dat be-
tekent dat we weer meer binnen 
zitten en ziekteverwekkers zich 
sneller kunnen verspreiden. Het 
is belangrijk dat iedereen kan 

beschikken over coronazelftes-
ten, ook inwoners met een laag 
inkomen. Daarom verspreidt 
de gemeente Tynaarlo de zelf-
testen via lokale bibliotheken, 

dorpshuizen en het gemeente-
huis. Vanaf 30 november kunnen 
de testen gratis afgehaald wor-
den. Er geldt een maximum van 
5 testen per persoon. 

De energieprijzen blijven de ko-
mende tijd nog hoog. Daarom 
heeft de gemeente de inkomens-
grens voor de aanvraag van ener-
gietoeslag wordt verhoogd naar 
130% van de bijstandsnorm. Dit 
betekent dat een grotere groep 

inwoners nu gebruik kan maken 
van deze maatregel. Zij komen in 
aanmerking voor de eenmalige 
toeslag van € 1.300,-. Werkplein 
Drentsche Aa (WPDA) keert de 
eenmalige energietoeslag uit. 
Inwoners kunnen tussen 5 de-

cember en 31 december 2022 via 
www.wpda.nl een aanvraag in-
dienen. Als er vragen zijn over de 
toeslag dan kunnen inwoners op 
werkdagen telefonisch contact 
opnemen met WPDA via 0592 
391 600.

Als onderdeel van periodiek 
onderhoud gaat Pre Zero (voor-
heen Suez) in opdracht van 
de gemeente Tynaarlo vanaf 
maandag 21 november tot ca. 
23 december de riolering reini-
gen en inspecteren in delen van 
Vries, Zuidlaren, Paterswolde en 
Zeegse. Hierdoor kan kortduren-
de overlast ontstaan omdat de 
voertuigen dicht bij de rioolput-
ten moeten staan voor het uit-
voeren van de werkzaamheden.

De riolen worden onder ho-
gedruk schoongespoten. Door 
luchtdrukverschillen kunnen 
sifons in de woning worden 

leeggezogen. Hierdoor kan er 
rioollucht in de woning terecht-
komen. Zodra u de sifons in de 
woning weer vult (toilet door-
spoelen en de kranen even laten 
lopen) zal de rioollucht snel ver-
dwijnen. Na het reinigen gaat de 
aannemer de riolen inspecteren. 

Wanneer en in welke straten 
gaan ze aan de gang?
De aannemer zal enkele dagen 
voor de werkzaamheden een 
brief bezorgen in de straten die 
worden gereinigd. Een gede-
tailleerde planning kan niet ver 
vooraf worden gegeven omdat 
de snelheid van het reinigen erg 

afhankelijk is van de vervuiling, 
weersomstandigheden en ande-
re onvoorziene zaken.

Hebt u vragen over de werk-
zaamheden, neem dan contact 
op met de heer Jager van de 
gemeente Tynaarlo. Hij is te be-
reiken via 0592-266662 of per 
e-mail info@tynaarlo.nl

Gemeente Tynaarlo deelt coronazelftesten uit 
aan inwoners met een laag inkomen

Meer inwoners uit de gemeente Tynaarlo kunnen 
energietoeslag aanvragen

Rioolreiniging en –inspectie in delen van gemeente Tynaarlo

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering
22 november
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite 
raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkij-
ken.  Op de agenda stond onder meer:  

De basis op orde voor de Omgevingswet
In de omgevingswet worden 26 wetten over bouwen, mili-
eu, water, ruimtelijke ordening en natuur gebundeld in één 
wet. De invoering van de Omgevingswet is al een aantal 
keren uitgesteld maar nu lijkt het erop dat de wet op 1 juli 
2023 ingaat. Door de invoering van de wet verandert bin-
nen de gemeente het proces van het verlenen van vergun-
ningen. De raad besprak deze veranderingen en gaf aan 
zorgen te hebben over het op tijd kunnen beslissen op aan-
vragen voor een vergunning. Verder waren er vragen over 
wie welke taken gaat regelen. Waarover beslist de raad? En 
waarover beslist het college van burgemeester en wethou-
ders? De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 
6 december een besluit over de voorgestelde wijzigingen in 
de werkwijze.  

Vooruitblik raadsvergadering
6 december 20.00uur
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vin-
den op de raadswebsite.  In deze vergadering staan onder 
andere de volgende onderwerpen op de agenda:

Gemeentelijk water- en rioleringsplan (GWRP) 2023 – 2027
In dit plan staat hoe de gemeente de komende vijf jaar 
zorgt voor een goed werkend rioleringssysteem. Het plan 
gaat over afvalwater, grondwater en regenwater. Welke 
maatregelen zijn daarvoor nodig? Wat kost het en hoe 
wordt dit betaald? De gemeenteraad wordt gevraagd om 
in te stemmen met de plannen. 

Huisvestingsprogramma en -overzicht 2023
De gemeente heeft een zorgplicht waar het gaat om on-
derwijshuisvesting in de gemeente Tynaarlo. Door een 
toename van het aantal leerlingen van het Christelijk Kind 
Centrum Het Stroomdal is het nodig om uit te breiden. De 
raad wordt gevraagd om hiervoor geld beschikbaar te stel-
len.  

Kijk live mee 
Via de raadswebsite raad.tynaarlo.nl kunt u live meekijken 
met de raadsvergadering of deze later terugkijken. Wilt u 
zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op 
met de griffie via griffie@tynaarlo.nl.

Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u regelt, kunt u terecht
bij de sociaal raadsvrouw, Jet Grolleman. 
•  Telefoon: 06-11289290 (op werkdagen);     •  E-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com

Contactinformatie

Bezoekadres:
Gemeentehuis Tynaarlo
Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Gemeentewerf/milieustraat
Zuidlaarderweg 33, 9482 TV Tynaarlo
Telefoon: 0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
www.tynaarlo.nl

Openingstijden:
Openingstijden van het gemeentehuis 
en de milieustraat vindt u op www.tynaarlo.nl

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp:
0592 - 266 737

Afspraak maken:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Een goede zorgverzekering 
is belangrijk, maar ook duur. 
Daarom is er de Gemeente-
polis. Deze is bedoeld voor 
mensen met een laag inko-

men en weinig vermogen. De 
gemeente Tynaarlo betaalt 
hieraan mee. De polis biedt 
meer vergoeding voor minder 
premie zodat je ook in 2023 

goed verzekerd bent. U kunt 
de polis online aanvragen via 
www.gezondverzekerd.nl. Dat 
kan tot 1 januari 2023.

Van 6 t/m 9 december voert 
aannemer Roelofs Wegenbouw 
asfaltonderhoud uit op de Kerk-
brink in Zuidlaren. De Kerkbrink 
wordt hiervoor afgesloten voor 
doorgaand verkeer tussen de 
Hunzeweg en de Kerkstraat. 

Doorgaand verkeer van en naar 
Hoogezand wordt omgeleid via 
de Hanekamp (PBH-terrein) en 
de Voorkampen. Doorgaand 
verkeer van en naar Midlaren 
wordt omgeleid via de Juliana-
laan, Ebbingekamp, Heerde-

laan en Borgwallinge.
Voor vragen kunt u contact op-
nemen met de dhr. Meulman 
van Roelofs Wegenbouw via 
06-51143786 of met dhr. Hoog-
heem van de gemeente Tynaar-
lo via 0592-266662. 

Asfaltonderhoud Kerkbrink Zuidlaren

De Gemeentepolis: goede zorgverzekering voor mensen met 
een laag inkomen
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Op woensdag 14 december kun-
nen senioren meedoen aan een 
kerst groepswandeling door 
Zuidlaren en omgeving. Buurt-
sportcoaches begeleiden de wan-
deling. De afstanden zijn 2,5, 5 of 
10 km. De wandeling van 2,5 km 

is ook mogelijk met rollator. De 
vertrektijd voor 2,5 en 5 km is 
15.45 uur en voor 10 km is 14.45 
uur. Het vertrek is vanaf de Lu-
dinge in Zuidlaren. Na afloop is 
er gelegenheid om snert te eten. 
De kosten hiervoor zijn € 5,00 per 

persoon en is geheel vrijblijvend.

Aanmelden moet vóór 6 decem-
ber. Dit kan door een mail te stu-
ren naar sport@tynaarlo.nl of 
bel naar 06 – 11297976. 

De gemeente Tynaarlo ver-
huurt een vrijkomende woon-
wagenstandplaats in Zuidlaren 
opnieuw. Tot woensdag 14 de-
cember 2022, 12.00 uur kunt u 
zich hiervoor inschrijven. U moet 

wel aan een aantal specifieke 
voorwaarden voldoen om voor 
de standplaats in aanmerking 
te komen. Zo kunt u zich alleen 
inschrijven als u bijvoorbeeld af-
stamt van woonwagenbewoners 

en/of zelf voor een langere peri-
ode in de woonwagen gewoond 
heeft.
Meer weten of inschrijven? Kijk 
dan op www.tynaarlo.nl onder 
‘Laatste nieuws’.

Kerst groepswandeling voor senioren door Zuidlaren en omgeving

Verhuur woonwagenstandplaats in Zuidlaren
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